
ْيُن النصيحة كتاب  العقيدة الصحيحة والدِّ

 تأليف

 اإلهام الوتىكل على هللا أهير الوؤهنين

 اسواعيل بن اإلهام الونصىر باهلل القاسن بن هحوـد

 عليهوا السالم ونفع بعلىههوا الوسلوـين

 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

 َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة {} ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة 

  

من عبداهلل أمري ادلؤمنني ادلتوكل على اهلل العزيز الرحيم امساعيل بن أمري ادلؤمنني ادلنصور باهلل القاسم بن 
 زلمد إىل من بلغو من ادلسلمني:

للمؤمنني، سالٌم عليكم وإنَّا حنمد اهلل إليكم، وىذه عقيدتنا وعقيدة سلفنا يف الدين، وىي سفينة النجاة 
فمن متسك هبا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أىب قبوذلا بغري حجة واضحة فقد خسر نفسو وأىلو، 
وحبجة بينة فنحن إنشاء اهلل ذلا قابلون، فليبلغها إلينا، ويطلعنا عليها وال حول وال قوة إالَّ باهلل العلي 

 العظيم، وصلى اهلل على سيدنا زلمد وآلو وسلم.

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 
وأشهد أنَّ زلمداً رسول اهلل، والصالة والسالم على زلمد وعلى آل زلمد الذين ىم دعاة اخللق إىل احلق 

 وسفن النجاة.

 أما بعد:

جية، والطائفة اليت على احلق ظاىرة، وىي الدين الذي شرعو اهلل حملمد ادلصطفى، فهذه عقيدة الفرقة النا
ووصَّى بو نوحًا وإبراىيم وموسى وعيسى، وَحتَّم اإلجتماع عليو وإقامتو، وَحرَّم االختالف فيو وفرقتو، 

 وىي:



عامل الغيب والشهادة،  أنَّ الذي خلق العادلني ىو اهلل الواحد األحد، الذي ال إلو إالَّ ىو احلي القيوم،
وأنو ىو األول واآلِخر، وىو على كل شئ قدير، وىو العزيز احلكيم، والسميع البصري، والغين احلميد، 

} الَّ ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف  [،11]الشورى:}لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{وأنَّو
 [.103{]األنعام:اْلَخِبيرُ 

}ِإنَّ الّلَو اَل َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َولَـِكنَّ النَّاَس  وأنَّو الَعْدُل فال يظلم ربك أحداً، وأنو ال يُريد ظلمًا للعباد
 [، فال يعاقب أحداً وال يثيبو إالَّ بعملو.44]يونس:َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن{

اليبدَّل القول لديو وماىو بظالَّم للعبيد  َأْصَدُق ِمَن الّلِو َحِديثًا{،}َوَمْن  وأنَّو الصادُق يف وعده ووعيده،
 [.39{]النجم:}َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى [،18]فاطر:}الَ َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{فـ

 وأنو ال يكلف اهلل نفساً إالَّ وسعها وال يكلفها إالَّ ما آتاىا.

من عمل صالحا فلنفسو ومن أساء سوبة إىل من نسبها اهلل إليو يف حنو قولو تعاىل}وأن األعمال من
 {.46{}فصلت:فعليها

{ ويًتكو 16{}التغابن:فاتقوا اهلل مااستطعتموأن ماكلفنا اهلل بو نستطيع القيام بو كما قال تعاىل }
استطعنا لخرجنا  وسيحلفون باهلل لوالعاصي وىو مستطيع خلالفو، كما حكى اهلل عن ادلنافقني}

يُهِلكون أنفَسهم واهلُل يعلم إنهم { فأكذهبم اهلل وذمهم بقولو تعاىل}42{}التوبة:معكم
 { .42{}التوبة:لكاذبون

 وأنو ال يريد ظلماً للعباد، وال حيب الفساد، وأنو اليرضى لعباده الكفر، وأنو ال يقضي إالَّ باحلق.

 وما أراد منهم من رزق وما أراد منهم أن يطعموه.وأنو مَل خيلق اجلن واإلنس إالَّ ليعبدوه، 

 وأن من تعدَّى حدود اهلل فلو عذاب النار خالداً فيها.

 {18{}غافر:وما للظالمين من حميم وال شفيع يطاعوأن الشفاعة دلن ارتضى، }

{ وأن من عمل 07{}احلج:وأن اهلل يبعث من في القبوروأن اجلنة دلن اتقى، وأن اجلحيم دلن طغى، }
 {70{}الفرقان:إالَّ من تاب وآمن وعمل عمالً صالحاً سوءاً فهو رلزي بو، ال تنفعو األماين، }

أفمن حق عليو  { . }167{}البقرة:وماىم بخارجين من الناروأن من أدخل النار فهو خالد فيها }
ودة قل وقالوا لن تمسنا النار االَّ أياما معد{ }19{}الزمر:كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار

أتخذتم عند اهلل عهدًا فلن يخلف اهلل عهده أم تقولون على اهلل ماال تعملون بلى من كسب سيئة 
ليس بأمانيكم { }79،80{}البقرة:وأحاطت بو خطيئتو فأولئك أصحاب النار ىم فيها خالدون



وال أماني أىل الكتاب من يعمل سوءًا يجز بو وال يجد لو من دون اهلل وليًا وال 
 {.123{}النساء:نصيراً 

 وأن من دخل اجلنة فهو خالد فيها، وذلم فيها نعيم مقيم.

 وأن مابادلخلوق من نعمة فمن اهلل.

 وأن األرزاق من اهلل.

وأن اإلديان: إعتقاد باجلََنان، وقول باللسان، وعمل باألركان، ويزيد وينقص، فأما الذين آمنوا فزادىم 
 إدياناً.

ومن يبتغ غير اإلسالم دينًا فلن يقبل م حق، وأن كتب اهلل حق، وأن }وأن األنبياء صلوات اهلل عليه
 {.85{}آل عمران:منو

ما ينطق عن الهوى إن ىو إالَّ وحي وأن زلمدًا صلى اهلل عليو وآلو وسلم خاًب النبيئني، وأنو }
 {03{}النجم:يوحى

قل لعوقبوا كما قال تعاىل: }وأن األنبياء صلوات اهلل عليهم معصومون عن العصيان، وأهنم لو خالفوا 
ولوال أن ثبتناك لقد  وقال تعاىل: } {15}األنعام:إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم{

كدت تركن إليهم شيئًا قلياًل إذًا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ال تجد لك علينا 
 .{73،74}اإلسراء:نصيرًا{

ثلو، وال بسورة من مثلو، وأن اهلل ىو الذي جعلو قرآناً وأن القرآن معجز لن يقدر أحد على اإلتيان دب
اليأتيو الباطل من بين يديو وال من خلفو تنزيل من حكيم عربياً، وأنو ذكر زلفوظ }

{. وأن اهلل جعلو نذيراً دلن بلغو من ادلكلفني، وأورثو الذين اصطفى من عباده، وىم 42{}فصلت:حميد
يم النبوة والكتاب، وجعل يف ذرية زلمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ورثة نبيئو، كما جعل يف ذرية إبراى

إني تارك فيكم الثقلين ما إن اإلمامة والكتاب، وجعلهما نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم خليفتيو فقال: )
تمسكتم بو لن تضلوا من بعدي أبدًا كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 

 حتى يردا عليَّ الحوض(.يفترقا 

إنما وليكم اهلل ورسولو والذين آمنوا الذين يقيمون وأنَّ اهلل حصر الوالية للمؤمنني يف قولو تعاىل}
فالوالية: وىي اإلمامة دلن جعلها اهلل لو ووصفو  .{55}ادلائدة:الصالة ويؤتون الزكاة وىم راكعون{

مري ادلؤمنني علي بن أيب طالب عليو السالم، وىو ابن بإيتاء الزكاة وىو راكع، ومل يفعل ذلك أحد غري أ



{، وأخو رسول اهلل 75{}األنفال:وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهللعمو ألبيو وأمو }
صلى اهلل عليو وآلو وسلم، آخى بينو وبينو، وىو منو دبَْنزَِلِة ىارون من موسى، ودعاه عند نزول آية 

، وىو أول من صلى معو، ومن كان مواله فعلي مواله، وىو خامس أىل الكساء ادلباىلة، وفداه بنفسو
الذين أذىب اهلل عنهم الرجس وطهرىم تطهرياً، وىو وصيو، وخليفتو، وأبو ذريتو، وزوج ابنتو فاطمة 
ادلخصوصة بنكاحو، ومل يُؤمِّْر عليو أحداً من أصحابو، فلم يكن يف سرية وليس فيها رسول اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم إالَّ وىو أمريىا، ومل يتخلف عنو يف موطن من مواطن اجلهاد إالِّ حني خلفو يف غزوة 

((، وأشركو ))اليـُبَـلِّغ عني إال رجل مني تبوك، وقال لو ماقال، وعزل أبا بكر بو يف حديث براءة، وقال:
و ذلك، ومل يعمل بآية التقدمي بني يف ىدية مل ُيْشرِْك أحداً غريه، وأسر عليو عام حجو أنو يقبض يف عام

يدي النجوى أحد غريه حىت نسخت، وىو الذي تصدق خبامتو راكعًا فنـزلت فيو اآلية، وىو ادلراد بقولو 
{ 19}التوبة:أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر{تعاىل:}

وىو  ،{08}اإلنسان:حبو مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا{ويطعمون الطعام على وىو ادلراد بقولو تعاىل: }
اخلرب(، وصاحب الطري، وأنو الحيبو إالَّ  …ألعطين الرآيةالذي أعطاه الرآية يوم خيرب بعد أن قال: )

مؤمن وال يبغضو إالَّ منافق، وىو أقضى الصحابة، وىو باب مدينة العلم، ومل جيمع أحد بني قرب النسب 
غريه، وسد صلى اهلل عليو وآلو وسلم األبواب اليت إىل ادلسجد إالَّ باب علي  وقرب الصَّهارة والصحبة

عليو السالم، وىو حامل لواء احلمد، وصاحب ذي الفقار، ومعصوم ال يفارق احلق، ومل يقتل أحد مثل 
أن  أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن ال يهدِّي إالَّ ما قتل، وكان يُرجع اليو وال يَرجع إىل أحد }

 {.35{}يونس:يهدى

ودلا ىاجر صلى اهلل عليو وآلو وسلم مل يستخلف لرد الودائع وغريىا إالَّ إياه عليو السالم، ودلا كان غزوه 
إىل الروم أطول أسفاره وأبعدىا شقة، واحلاجة يف مثل ذلك إىل اخلليفة واختيار األكمل األفضل، ليست  

ة اليسرية، مل يستخلف غريه عليو السالم، ومل خيتلف أحد من كاحلاجة إىل اخلليفة يف السفر القصري وادلد
العلماء بعده يف إمامتو عليو السالم، حني انتهي بو إليو خبالف غريه، وردت لو الشمس بعد األُفول ومل 
ترد لغريه، وَأسهم لو يف غزوة تبوك بسهمني أحدمها سهم جربيل عليو السالم، وىو الذي صرب يوم 

الناس كلهم غريه، وىو الذي غسََّلو وأدخلو قربه صلوات اهلل عليو وسالمو، وىو أفضل ادلهراس، واهنزم 
أىل البيت، وأىل البيت أفضل من غريىم، فهو أفضل الناس بعد النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 
واألفضل ىو األحق باإلمامة بإمجاع الصحابة، واحتجوا على األنصار بو وصدقوا، ولكنو أخص منهم 



لك، وأوالىم بو، واحنصرت العًتة ادلأمور بالتمسك هبا مع الكتاب يف احلسن واحلسني عليهم السالم، بذ
الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا وأبوىما خير وقال النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيهما: ))

 ((.منهما

ة والتطهري عليهم عائدة، فهم واحنصرت يف ذريتهما من بعدمها، فآية الوراثة ذلم شاىدة، وآية ادلودَّ 
ِملَّة أبيكم ابراىيم ىو سماكم المسلمين من قبل وفي ىذا الشهداء على الناس بدليل قولو تعاىل: }

ومل خيتلف أحد يف أن  .{78}احلج:ليكون الرسوُل شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس{
وا دبرادين، فتعني ادلراد فيهم، فكانوا ىم غريىم من سائر ولد إبراىيم من اليهود والنصارى وقريش ليس

األحق هبا واأَلوىَل؛ وألنو ال خالف يف أهنم يصلحون ذلا خبالف غريىم ففيهم اخلالف، فكان أىليتهم 
 ذلا بالدليل القاطع خبالف غريىم.

 وأنو اليستحقها منهم إالَّ من كان جامعاً لشروطها اخلُلِقيَّة واإلكتسابية.

حابة رضوان اهلل عليهم أمجعني، وأنو ليس منهم ادلنافقون وال الفساق، ويف احلديث وأنو جيب تويل الص
 (.أنهم ليسوا بأصحاب لما أحدثوهالصحيح )

 وأن األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجبان على كل مكلَّف.

لئن وأن ادلعاصي زلبطات رفع الصوت فوق صوت النيب من ادلعاصي، إىل أكربىا الذي ىو الشرك و}
 {.65{}الزمر:أشركت ليحبطن عملك

وأن اهلل يريد اإلجتماع يف الدين، واإلعتصام حببل اهلل ادلتني، واإلستمساك بعروتو الوثقى اليت ىي كلمة 
 التقوى، وهني النفس عن اذلوى، واتباع األدلة، وترك التقليد يف أصول الدين، إالَّ مع وضوح احلجة.

 ومعاداة الفاسقني الزمة.وأن مواالة ادلؤمنني واجبة، 

ومن يهاجر في سبيل اهلل يجد وأنو ال حيل دلؤمن يرى اهلل يعصى فيطرف حىت يغري أو ينتقل مهاجرًا }
 {.100{}النساء:في األرض مراغماً كثيراً وسعة

وأنو ال حيل للذين أوتوا الكتاب كتمو، وال رد احلجة اىل ادلذىب ومقالة األصحاب، ولكن رد اخلالف 
 صحيح السنة وزلكم الكتاب، فرض الزم، َحْتم واجب على مجيع أويل األلباب.اىل 

 وصلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم وال حول وال قوة إالَّ باهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب العادلني.

 


